
PRESENTACIÓ B7
CT Raonament / Pràctica

- Objectius

- Metodologia docent

- Planificació i calendari

- Rúbriques

- Grups de treball i companys avaluadors

- Criteris d’avaluació

- Models entrenament



OBJECTIU GENERAL

El participant, a l’acabar el B7,
analitzarà crítica i numèricament
asseveracions informàtiques 

com: “l’algorisme A és més eficient que el B”,
“el cost de l’algorisme C és n log n”,
etc. 

tot aportant evidències empíriques.
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ALTRES OBJECTIUS

El participant...

... farà informes sobre evidències empíriques
utilitzant els coneixements de PE
i seguint les pautes del professorat

...farà presentacions oral i escrites
eficients (concises i informatives)

...treballarà en equip 
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METODOLOGIA

L’alumnat...

... en grups de 3 (del mateix grup de laboratori),

- planificarà el treball per a assolir un objectiu concret
- farà una avaluació empírica
- prepararà una presentació escrita: “informe”
- defensarà oralment en 10’ els seus resultats

amb exemples, rúbriques i l’ajut del professorat.
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Protocol (justificació, objectius, disseny i recollida de 
dades) de l’estudi a desenvolupar.

Informe escrit al professor

Presentació oral al professors i a la classe

ELEMENTS

PE B7 CT Raonament                                                                                                           5



(1) Protocol 30%

(2) Informe 30%

(3) Presentació 40%

Les rúbriques donen una guia de què esperem de l’estudiant.

El professor ajuda a l’estudiant a preparar i millorar la seva pràctica.

AVALUACIÓ
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RÚBRIQUES

Disseny

Informe escrit Presentació oral

Treball en equip
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Hi ha 2 entrenaments en que l’alumne ha de trobar ‘possibilitats de 
millora’ en un informe de una pràctica fictícia. 

Els casos-exemples per entrenar tenen versions amb errors
per detectar;      ressaltats;        i corregits. 

També hi ha la rubrica resolta

ENTRENAMENT INFORME ESCRIT (casos-exemples)
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Per entrenar en els 4 elements bàsics del disseny d'un estudi:
1. Objectius: contrastables i assolibles,
2. Variables.
3. Pla de recollida de dades: viable i eficient
4. Mostreig: aleatori. 

Es disposa de:
• Rúbrica de disseny, 
• 2 casos (+ i -) per entrenar.
• 4 casos per estudiar individualment. 

ENTRENAMENT DISSENY (CASOS)
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Convé que la pràctica inclogui 3 variables:
• Y: resposta numèrica que es vol preveure o manipular.

Exemple: temps emprat en ordenar el vector
• X: explicativa dicotòmica per veure si canviar X, canvia també Y 

Exemple: Quicksort i Mergesort (cada fitxer només un algorisme) 
• Z: altra variable numèrica implicada en el procés. 

Exemple: grau del desordre del vector 

Altres combinacions o dissenys són possibles:
• Z: mida d’un fitxer
• YA: temps en passar el fitxer de pendrive de tecnologia A al disc dur 
• YB: temps en passar el fitxer de pendrive de tecnologia B al disc dur 

Consulta la teva proposta amb el professor de laboratori.
Recorda que necessites 3 variables: 2 numèriques i 1 dicotòmica.
Practicarem com creuar-les entre sí. 

Quines variables s’han de recollir?
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